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 تمهيد: 
 

يأتي إعداد هذه الورقة ضمن مشروع شركاء الذي يهدف الى تعزيز وعي الرجال 
بمفاهيم النوع االجتماعي والذكورية، وكيفية تشكيل هويات الرجال وعالقاتهم مع 

الجنسين، والضغط على صناع السياسات العامة االخرين على أساس المساواة بين 
لتضمين اجازة االبوة لقانون العمل الفلسطيني والنظام الداخلي للمؤسسات االهلية. 
وتعزيز وعي المستهدفين بأهمية مشاركة النساء في المجال العام، وبناء قدرات 

 م.لتمكينهم من التأثير على سلوكيات أقرانه الالزمةالمشاركين بالمهارات 

حسببببببببببببببق الدراسببببببببببببببة االستقلببببببببببببببا ية الدوليببببببببببببببة بشببببببببببببببان الرجببببببببببببببال والمسبببببببببببببباواة بببببببببببببببين 
،  IMAGES MENA“الجنسببببببين فببببببي الشببببببرق ا وسببببببط وشببببببمال افري يببببببا 

بمهمببببببببة واحبببببببدة تقببببببببوم  را  أبلبببببببل عشببببببببر إلبببببببى ثلبببببببب  الرجبببببببال فقببببببببط أنهبببببببم قبببببببباموا مبببببببؤخ
بهببببببببببا اننبببببببببباي مببببببببببن الناحيببببببببببة التقليديببببببببببة فببببببببببي منببببببببببازلهم، م ببببببببببل إعببببببببببداد الطعببببببببببام أو 

مام ا طفبببببببببببببببببال. ففبببببببببببببببببي ال لبببببببببببببببببدان ا ربعبببببببببببببببببة  ملبببببببببببببببببر، التنظيببببببببببببببببب  أو اسبببببببببببببببببت 
، يعببببببببببد الرجببببببببببال  التببببببببببي كانبببببببببب  جببببببببببزءا  مببببببببببن الدراسببببببببببة فلسببببببببببطين، ل نببببببببببان، ا ردن 

البببببببببببذين شبببببببببببارز يببببببببببببا هم فبببببببببببي العمبببببببببببل المنزلبببببببببببي و البببببببببببذي يعت بببببببببببر أن وي بببببببببببا مبببببببببببن 
الناحيببببببببببببببة التقليدية،بانضببببببببببببببافة إلببببببببببببببى الرجببببببببببببببال الببببببببببببببذين تعلمببببببببببببببوا ال يببببببببببببببام بهببببببببببببببذه 

بلغبببببببببببوا عبببببببببببن مسببببببببببباهمتهم بهبببببببببببذه ا عمبببببببببببال فبببببببببببي طفبببببببببببولتهم، هبببببببببببم أ  بببببببببببر مبببببببببببن أ
 1.الطريقة في زواجهم

 
عهم منبببببببببذ بدايبببببببببة حيببببببببباتهم، يوتفيبببببببببد ا دلبببببببببة ببببببببببأن ا بببببببببباء عنبببببببببدما يرت طبببببببببون برضببببببببب

فمببببببببن ا رجبببببببب  أن يقومببببببببوا بببببببببدور أ  ببببببببر نشبببببببباطا  فببببببببي نمببببببببو أطفببببببببالهم. كمببببببببا تفيببببببببد 
ا ب ببببببببببباي ببببببببببببأن ا طفببببببببببببال عنبببببببببببدما يتفبببببببببببباعلون تفببببببببببباعال  إيجابيببببببببببببا  مبببببببببببع يبببببببببببببا هم، 
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عتبببببببببببببدادهم ببببببببببببببالنف  ورضببببببببببببباهم عبببببببببببببن  يشبببببببببببببهم تت سبببببببببببببن صببببببببببببب تهم النفسبببببببببببببية وا 
 على المدى الطويل.

وفبببببببببببببي فتبببببببببببببرة م كبببببببببببببرة قامببببببببببببب  اليونيسببببببببببببب  بت بببببببببببببدي  نهجهبببببببببببببا تجببببببببببببباه ا حكبببببببببببببام 
أسبببببببببب وعا  مدفوعببببببببببة ا جببببببببببر  16المتعلقببببببببببة بلجببببببببببازة الوالديببببببببببة، حيبببببببببب  تلببببببببببل إلببببببببببى 

وهبببببببببي أول وكالبببببببببة ل مبببببببببم المت بببببببببدة تمبببببببببدد  —فبببببببببي كبببببببببل مكات هبببببببببا ع بببببببببر العبببببببببالم 
  ربعة االعتيادية.تلك انجازة متجاوزة ا سابيع ا

وقببببببببببد أث تبببببببببب  التطببببببببببورات ال دي ببببببببببة فببببببببببي علببببببببببوم الجهبببببببببباز العلبببببببببب ي أن ا طفببببببببببال 
السبببببببببببيما فتبببببببببببرة ا لببببببببببب   —عنبببببببببببدما يقضبببببببببببون السبببببببببببنوات ا ولبببببببببببى مبببببببببببن عمبببببببببببرهم 

فببببببببي بي ببببببببة مغذيببببببببة ومنشببببببببطة،  —يببببببببوم ا ولببببببببى مببببببببن ال مببببببببل حتببببببببى سببببببببن ال انيببببببببة 
تتشببببببببببببكل الوصببببببببببببالت العلبببببببببببب ية بسبببببببببببببرعة م لببببببببببببى. وتسبببببببببببباعد هببببببببببببذه الوصبببببببببببببالت 

لبببببببببببى ت ديبببببببببببد القبببببببببببدرة المعر يبببببببببببة للطفبببببببببببل، وال يفيبببببببببببة التبببببببببببي سبببببببببببيتعلم العلببببببببببب ية ع
بهبببببببببببا ويف بببببببببببر بهبببببببببببا، وقدرتببببببببببب  علبببببببببببى مواجهبببببببببببة الضبببببببببببغط، ببببببببببببل إن بلمكانهبببببببببببا أن 

 تؤثر على مقدار ما سيتعلم  ا طفال وهم بالغون.
 

ومببببببببببببن جهببببببببببببة أخببببببببببببرى نجببببببببببببد أن منظمببببببببببببة العمببببببببببببل الدوليببببببببببببة قببببببببببببد أقببببببببببببرت ثالثببببببببببببة 
أوجببببببببببببدت قاعببببببببببببدة  اتفاقيببببببببببببات تتعلبببببببببببب  ب مايببببببببببببة ا مومببببببببببببة والتببببببببببببي مببببببببببببن شببببببببببببأنها

تشببببببببببببري ية وقانونيببببببببببببة تضببببببببببببمن زيببببببببببببادة مشبببببببببببباركة االببببببببببببباء فببببببببببببي رعايببببببببببببة ا سببببببببببببرة 
 2وحماية أفراد العا لة .
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 مايبببببببببة ا مومبببببببببة، أقبببببببببرت عبببببببببدة بلبببببببببدان الخاصبببببببببة بتشبببببببببريعات الانضبببببببببافة إلبببببببببى ب
بلبببببببببببدا  شبببببببببببملتهم  167فمبببببببببببن أصبببببببببببل  ،أيضبببببببببببا  تبببببببببببدابير تبببببببببببدعم ا بببببببببببباء العببببببببببباملين

منهبببببببببببا علبببببببببببى  78وانين ، تبببببببببببن  قبببببببببببأجرتهبببببببببببا منظمبببببببببببة العمبببببببببببل الدوليبببببببببببة  دراسبببببببببببة
منهبببببببببا ، مبببببببببا يؤكبببببببببد علبببببببببى  70ال ببببببببب  فبببببببببي إجبببببببببازة أببببببببببوة  مدفوعبببببببببة ا جبببببببببر فبببببببببي 

التوجببببببببببب  ن بببببببببببو زيبببببببببببادة مشببببببببببباركة ا   فبببببببببببي مسبببببببببببألة البببببببببببوالدة. وتنتشبببببببببببر أحكبببببببببببام 
إجببببببببببببازة ا بببببببببببببوة فببببببببببببي الببببببببببببدول المتقدمببببببببببببة، وأفري يببببببببببببا، وشببببببببببببرقي أوروبببببببببببببا، ويسببببببببببببيا 

  الوسطى.
سبببببببببرة ببببببببببين ت ا ببببببببببوة تسببببببببباهم فبببببببببي تمكبببببببببين تقاسبببببببببم مسبببببببببؤوليالبببببببببذا فبببببببببلن اجبببببببببازة ا 

الرجببببببببببل والمببببببببببرأة ومبببببببببببن شببببببببببأنها منبببببببببببع والغبببببببببباء التمييببببببببببز ببببببببببببين الرجببببببببببال والنسببببببببببباء 
اضببببببببببببافة الببببببببببببى المسبببببببببببباهمة فببببببببببببي تغييببببببببببببر اللببببببببببببور ة ذوي المسببببببببببببؤوليات العا ليبببببببببببب

 . النمطية لالدوار الجندرية 
 

 :األبوةاجازة  تعريف
. فبببببببببي جميبببببببببع ال لبببببببببدان تقري بببببببببا   للعببببببببباملين ومتاحبببببببببةهبببببببببي اسبببببببببت قاق  إجبببببببببازة ا ببببببببببوة

مببببببببا تببببببببن  القببببببببوانين علببببببببى ال ببببببببد ا دنببببببببى مببببببببن االسببببببببت قاقات وشببببببببرو  وغال ببببببببا ، 
 .3ال لول عليها

 شيوع ا هي:  هاأ  ر هذه االجازة لتمويل وهناز عدة نماذج 
التببببببببببببببببببببأمين االجتمبببببببببببببببببببباعي   الضببببببببببببببببببببمان االجتمبببببببببببببببببببباعي  حيبببببببببببببببببببب  يسبببببببببببببببببببباهم  -1

بببببببببببببببببا فبببببببببببببببببي  الموظفبببببببببببببببببون أو أرببببببببببببببببببا  العمبببببببببببببببببل أو دافعبببببببببببببببببو الضبببببببببببببببببرا ق عموم 
 .صندوق عام م دد  

مببببببببببببل  حيبببببببببببب  يجببببببببببببق علببببببببببببى صبببببببببببباحق العمببببببببببببل أن مسببببببببببببؤولية صبببببببببببباحق الع  -2
 . يدفع للموظ  طوال فترة انجازة  

والنمببببببببببوذج المخببببببببببتلط الببببببببببذي يجمببببببببببع بببببببببببين كببببببببببل مببببببببببن الضببببببببببمان االجتمبببببببببباعي   -3
 ومسؤولية صاحق العمل.
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 : فلسفة المشرع الفلسطيني من إجازة األبوة
 ،إلبببببببببى الببببببببببوراءرجبببببببببع بهبببببببببذا ال بببببببببدي  إلبببببببببى أ  بببببببببر مبببببببببن عشبببببببببرين عامبببببببببا  حيببببببببب  ي

 ،  التشببببببببببببببريعي ينبببببببببببببباق  قببببببببببببببانون العمببببببببببببببل الفلسببببببببببببببطينيعنببببببببببببببدما كببببببببببببببان المجلبببببببببببببب
لببببببببم يببببببببتم التعبببببببباطي معهببببببببا ول ببببببببن  ،تببببببببم طرحهببببببببا بكببببببببل قببببببببوةحيبببببببب  وإجببببببببازة ا بببببببببوة 

 وتضمينها في تعديالت قانون العمل. 
التبببببببببببي تمبببببببببببن  اجبببببببببببازة االببببببببببببوة فبببببببببببي  هنببببببببببباز عبببببببببببدد مبببببببببببن المؤسسبببببببببببات االهليبببببببببببة 

عليهبببببببببببببا    فلسبببببببببببببطين رغبببببببببببببم عبببببببببببببدم البببببببببببببن  عليهبببببببببببببا تشبببببببببببببري يا  ، وانمبببببببببببببا نلببببببببببببب
، ملتقبببببببببببببببى REFORMمؤسسبببببببببببببببة اخليبببببببببببببببة للمؤسسبببببببببببببببة ، ومنهبببببببببببببببا : ا نظمبببببببببببببببة الد

شبببببببببببب ا  الغببببببببببببد، مؤسسببببببببببببة ضببببببببببببياء الغببببببببببببد، مؤسسببببببببببببة االفبببببببببببب ، مؤسسببببببببببببة  سببببببببببببواعد
مركبببببببببببببز ، شبببببببببببببم  -اعبببببببببببببالم حقبببببببببببببوق االنسبببببببببببببان والديمقراطيبببببببببببببة مركبببببببببببببز، شبببببببببببببارز

شببببببببببببباهد ل قببببببببببببببوق المببببببببببببببواطن والتنميببببببببببببببة المجتم يبببببببببببببة، جم يببببببببببببببة بببببببببببببببذور للتنميببببببببببببببة 
االت بببببببببببباد العببببببببببببام  وال قافببببببببببببة، نببببببببببببادي ج ببببببببببببل النببببببببببببار، جم يببببببببببببة االغاثببببببببببببة الط يببببببببببببة،

لنقاببببببببببببات عمبببببببببببال فلسبببببببببببطين، جم يبببببببببببة عسبببببببببببكر للتنميبببببببببببة والتطبببببببببببوير المجتمعببببببببببببي 
 وغيرها  …الخيرية، جم ية التغيير المستدام

 
 :لقا أ. شاهر سعد نفلسطيعمال نقابات العام الت اد  ل مين ةمسجل مقابلةوفي 

ل ل الموظفين كاف  فروعنا  كات اد وان ت ون نافذه في  ا بوةان  سيتم اعتماد إجازة "
نافذه في مؤسساتهم  انجازةفي القطاع الخاص بان ت ون ايضا هذه   خوتناونتطلع 

ولجميع العمال وان تتضمن ضمن تعديالت قانون العمل الفلسطيني هذه ال ياة حياة 
 ."وهذا ما نتطلع ل  ا بوة بلجازةشرا ة يجق ان يكون  احساس للعامل والموظ  

ان " :م مد الع وشي مدير عام االغاثة الط ية د.أشار  ى اخر  ةمسجل مقابلةوفي 
اقرار اجازه ا بوة مطلق اساسي مهم  للال  العا لة الفلسطينية بشكل عام وهو دعم 
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م اشر لزوجت  خالل فترة ال مل وما بعد الوالدة بشكل اساسي ون ن بانغاثة الط ية 
جت  في ت عات ال مل مع اقرار اجازه االبوة ون ن مع تشجيع مشاركة الزوج زو 

وتشجيعها ومرافقتها ل يادات رعاية ال وامل ومشاركتها في اجراء الف وصات الالزم  
 ."والمتابعة الدورية اثناء ال مل

 : إجازة األبوةمع المدني في تبني دور النقابات ومؤسسات المجت
تلعبببببببببببببق النقاببببببببببببببات ومؤسسبببببببببببببات المجتمبببببببببببببع المبببببببببببببدني دورا  مهمبببببببببببببا  فبببببببببببببي إرسببببببببببببباء 
قواعبببببببببببد ال كبببببببببببم الرشبببببببببببيد فبببببببببببي المجتمعبببببببببببات المتمدنبببببببببببة ، وخاصبببببببببببة فبببببببببببي البببببببببببدول 

، لببببببببذا فهببببببببي تلعببببببببق دورا  شببببببببأن الفببببببببرد والجماعببببببببة علببببببببى حببببببببد سببببببببواء التببببببببي تعلببببببببي
، قتلببببببببببببادية وال سببببببببببببيما السياسببببببببببببية منهببببببببببببامهمببببببببببببا  فببببببببببببي ال يبببببببببببباة االجتما يببببببببببببة واال

بببببببببارزا  فببببببببي التشببببببببريعات التببببببببي ت ببببببببون ب اجببببببببة لهببببببببا مببببببببن خببببببببالل  يكببببببببون لهببببببببا دورا  
، فتقبببببببببببوم قراطيبببببببببببةتقبببببببببببديم مشببببببببببباريع قبببببببببببوانين إلبببببببببببى ال كومبببببببببببات وال رلمانبببببببببببات الديمو 

، ول ببببببببببببن مببببببببببببا القببببببببببببوانين االجتما يببببببببببببة واالقتلبببببببببببباديةبالعببببببببببببادة ببببببببببببباقترا  مشبببببببببببباريع 
وبعبببببببببببببت مؤسسبببببببببببببات المجتمبببببببببببببع المبببببببببببببدني مبببببببببببببا يل  ببببببببببببب  يهمنبببببببببببببا هنبببببببببببببا كنقاببببببببببببببات 

ل فلسببببببببببببطين البببببببببببذي يقبببببببببببوم بالوقببببببببببب  ال اضببببببببببببر االت ببببببببببباد العبببببببببببام لنقاببببببببببببات عمبببببببببببا
م مبببببببببببع ء، ب يببببببببببب  يبببببببببببتال 4بالعمبببببببببببل علبببببببببببى تعبببببببببببديل قبببببببببببانون العمبببببببببببل الفلسبببببببببببطيني

التببببببببببببببي وقعبببببببببببببب  عليهببببببببببببببا دولببببببببببببببة فلسببببببببببببببطين  ، واالتفاقيبببببببببببببباتيبببببببببببببات الدوليببببببببببببببةاالتفاق
، وال قا يبببببببببببببةال قوق االجتما يبببببببببببببة واالقتلبببببببببببببادية العهبببببببببببببد البببببببببببببدولي الخببببببببببببباص بببببببببببببب 

أة   سببببببببببببيداو   القضبببببببببببباء علببببببببببببى جميببببببببببببع أشببببببببببببكال العنبببببببببببب  ضببببببببببببد المببببببببببببر واتفاقيببببببببببببة 
ي قببببببببب  المسببببببببباواة ببببببببببين م قبببببببببانون العمبببببببببل ليلببببببببب   قبببببببببانون علبببببببببري ءحتبببببببببى يبببببببببتال

 : مسألتين أساسيتين الجنسين، وقد تجسد ذلك في
العمبببببببببببببل علبببببببببببببى إطبببببببببببببالق ت بببببببببببببال  مبببببببببببببن جميبببببببببببببع مؤسسبببببببببببببات المجتمبببببببببببببع -1

ية لتعببببببببببببببديل قببببببببببببببانون العمببببببببببببببل المببببببببببببببدني والنقابببببببببببببببات واالت ببببببببببببببادات الشببببببببببببببع 
 .الفلسطيني

                                                           
 م .  10/3/2021تاريخ المقابلة  –أشرف األعور أمين سر االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين  مقابلة مع الدكتور - 4



 

 

7 

المجتمببببببببببببببببع المبببببببببببببببببدني المشبببببببببببببببباركة بشببببببببببببببببكل فاعبببببببببببببببببل مببببببببببببببببن مؤسسبببببببببببببببببات  -2
مبببببببببببببن خبببببببببببببالل المشببببببببببببباركة فبببببببببببببي إطبببببببببببببالق مبببببببببببببؤتمر ال بببببببببببببوار  والنقاببببببببببببببات،

م والببببببببببببذي أ ببببببببببببد علببببببببببببى 2021 3 3الببببببببببببوطني الببببببببببببذي عقببببببببببببد فببببببببببببي تبببببببببببباري  
أهميبببببببببببة تعبببببببببببديل قبببببببببببانون العمبببببببببببل بكبببببببببببل مضبببببببببببامين  ، والبببببببببببذي كبببببببببببان مبببببببببببن 
ضببببببببببببمنها إضببببببببببببافة العديببببببببببببد مببببببببببببن المببببببببببببواد الجديببببببببببببدة وال سببببببببببببيما الخاصببببببببببببة 

 .جازة ا بوةبل
شببببببببببببببببأن  ت قيبببببببببببببببب  التببببببببببببببببوازن انقتلببببببببببببببببادي  إن تعببببببببببببببببديل قببببببببببببببببانون العمببببببببببببببببل مببببببببببببببببن

واالجتمبببببببباعي الببببببببذي تسببببببببتفيد منبببببببب  الدولببببببببة ب يبببببببب  تببببببببوازن بببببببببين ملببببببببال  أربببببببببا  
، لبببببببببذا كلمبببببببببا ت قببببببببب  هبببببببببذا التقبببببببببار  نجبببببببببد أن الدولبببببببببة يمكبببببببببن العمبببببببببل و العمبببببببببال 

اقتلببببببببببادي وسياسببببببببببي علببببببببببى حببببببببببد و اعي لهببببببببببا أن ت ببببببببببي  باسببببببببببتقرار ودوام اجتمبببببببببب
 .سواء

 
 :صيات الخاصة بمنح إجازة االبوةالتو 
رة تضببببببببببمين اجببببببببببازة االبببببببببببوة فببببببببببي تعببببببببببديالت قببببببببببانون العمببببببببببل للعببببببببببام ضببببببببببرو  -1

 لمدة ال تقل عن أس وعين. 2021
يجببببببببببق علبببببببببببى الجهبببببببببببات المختلبببببببببببة العمبببببببببببل علبببببببببببى إقبببببببببببرار إجبببببببببببازة ا ببببببببببببوة  -2

وخاصببببببببة فببببببببي ظببببببببل اسببببببببتمرار جا  ببببببببة كورونببببببببا لمببببببببا لهببببببببا مببببببببن إسببببببببهام فببببببببي 
ت قيبببببببببب  التببببببببببوازن مببببببببببا بببببببببببين الجنسببببببببببين فببببببببببي ال لببببببببببول علببببببببببى م ببببببببببل هببببببببببذه 

احببببببببدهم عببببببببن االسببببببببرة وبخاصببببببببة بعببببببببد إغببببببببالق  انجببببببببازة فببببببببي حالببببببببة  يببببببببا 
 .دور الرعاية والمؤسسات التعليميةال ضانات و 

، فبببببببببببلن بعبببببببببببت ر جا  بببببببببببة كورونبببببببببببا علبببببببببببى البببببببببببدخل ا سبببببببببببري بسبببببببببب ق تبببببببببببأثي -3
عببببببببببامالت اضببببببببببطرت للخببببببببببروج مببببببببببن المنببببببببببازل وال  بببببببببب  الالزوجببببببببببات غيببببببببببر 

عبببببببببببن عمبببببببببببل لمسببببببببببباعدة أزواجهبببببببببببن فبببببببببببي تغطيبببببببببببة نفقبببببببببببات ا سبببببببببببرة ، لبببببببببببذا 
مبببببببببببرأة فبببببببببببي ت قيببببببببببب  التبببببببببببوازن ا سبببببببببببري المشببببببببببباركة  وجبببببببببببق علبببببببببببى ا زواج 

بالواج ببببببببببات االسببببببببببرية ورعايببببببببببة ا لببببببببببة، وال يببببببببببام وال فببببببببببان علببببببببببى كينونببببببببببة الع
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غط علبببببببببى المشبببببببببرع ، وهبببببببببذا أحبببببببببد ا سببببببببب ا  التبببببببببي  أوج ببببببببب  الضببببببببباالبنببببببببباء 
 .لفرض إجازة ا بوة

، سياسبببببببببة اجبببببببببازة ا ببببببببببوة مدفوعبببببببببة ا جبببببببببرعلبببببببببى ال كومبببببببببة وضبببببببببع وإقبببببببببرار  -4
 ا  العمبببببببببببببل تنفيبببببببببببببذ أصبببببببببببببعلبببببببببببببى  يجبببببببببببببقو  وضبببببببببببببع اللبببببببببببببوا   التنفيذيبببببببببببببة و 

مببببببببببببع ضببببببببببببمان تنفيببببببببببببذها فببببببببببببي أمببببببببببببا ن  إجببببببببببببازة االبببببببببببببوة مدفوعببببببببببببة ا جببببببببببببر
 . العمل

وأرببببببببببببببا  العمبببببببببببببل ضبببببببببببببمان إجبببببببببببببازة ا ببببببببببببببوة مدفوعبببببببببببببة علبببببببببببببى ال كومبببببببببببببة   -5
 . د كافي  لتوفير رعاية جيدة للطفلا جر ب 

يجببببببببق علببببببببى المشببببببببرع تعببببببببديل قببببببببانون العمببببببببل بمببببببببا يضببببببببمن إقببببببببرار إجببببببببازة   -6
 . للطفل ا بوة لضمان رعاية كا ية

فير إجبببببببببازة لرعايبببببببببة ا طفبببببببببال يجبببببببببق علبببببببببى ال كومبببببببببة وأرببببببببببا  العمبببببببببل تبببببببببو   -7
، وتط يبببببببببببببببب  نظببببببببببببببببام اجببببببببببببببببازة خبببببببببببببببباص لتل يببببببببببببببببة االحتياجببببببببببببببببات المرضببببببببببببببببى

 . حتياجات الخاصة من افراد العا لةالل ية ل طفال وذوي اال
العمبببببببببل علبببببببببى حببببببببب  مؤسسبببببببببات المجتمبببببببببع المبببببببببدني علبببببببببى ت نبببببببببي سياسبببببببببات  -8

، ل ببببببببين تعببببببببديل خليببببببببةأنظمتهببببببببا الدامببببببببن شببببببببأنها إقببببببببرار إجببببببببازة ا بببببببببوة فببببببببي 
قبببببببببببببببانون العمبببببببببببببببل الفلسبببببببببببببببطيني وإدخبببببببببببببببال التعبببببببببببببببديالت الالزمبببببببببببببببة بلجبببببببببببببببازة 

 ا بوة. 
الببببببببببببدكتور نلببببببببببببري  ابببببببببببببو جببببببببببببي   تببببببببببببم تقببببببببببببديم هببببببببببببذه الورقببببببببببببة لببببببببببببوزير العمببببببببببببل 

لتسبببببببببببليمها للجنبببببببببببة السياسبببببببببببات فبببببببببببي وزارة العمبببببببببببل ومناقشبببببببببببتها وتمببببببببببب  التوصبببببببببببية 
 عمبببببببببللت بببببببببون ركيبببببببببزة ومسبببببببببتند لمناقشبببببببببة اجبببببببببازة االببببببببببوة فبببببببببي تعبببببببببديالت قبببببببببانون ال

 . ووضع سياسات داعمة لها
 

 شكرا .... انتهى


